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مکانیابی مناطق برای ساخت نیروگاههای بادی بهکمک روش تحلیل
سلسلهمراتبی فازی (مطالعۀ موردی :دشت سیستان)
ساناز تناکیان ،1حسین پیری صحراگرد ،*2میثم
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تاریخ دریافت139۶/11/13 :

چکیده
با توجه به پتانسیل قوی منطقۀ سیستان از نظر انرژی باد بهعنوان یکی از منااب انارژی تجدیدپا یر ،یاافتن مکاان ب یناه بارای
استقرار تج یزات و تأسیسات ب رهبرداری از انرژی باد ضروری است .در این راساتا پاهو ح حاضار باا اد

تعیاین مکاان

مناسب برای احداث نیروگاه ای بادی ،با توجه به معیار ا و زیر معیار ای آبو وایی (سرعت باد و ج ات بااد) ،جغرافیاایی
(ارتفاع و شیب) ،اقتصادی ا اجتماعی (فاصله از مناطق مسکونی ،فاصله از راه ای ارتباطی و نزدیکی به شبکۀ انتقاا نیارو) و
زیستمحیطی (فاصله از مناطق حفاظتشده و فاصله از آبرا ه ا) ،با ب رهگیری از روش تحلیل سلسالهمراتبی فاازی و ساامانۀ
اطالعات جغرافیایی در منطقۀ سیستان انجام شد .برای این منظور ،وزن ریک از معیار ا و گزینه ا با استفاده از روش تحلیال
سلسلهمراتبی فازی تعیین شد .تحلیل فضایی و تلفیق الیه ا با استفاده از نرمافزار  ArcGISانجام و نقشۀ تناسب اراضای بارای
احداث نیروگاه بادی در چ ار کالس (عالی ،خوب ،متوسط و ضعیف) ت یه شد .بر اسااس نتاایج 7130 ،کیلومترمربا از کال
مساحت منطقه مورد مطالعه ( 16207کیلومترمرب ) که در محدودۀ ش رستان ای نیمروز و امون قرار گرفتاه ،باهدلیل مساط
بودن ،وزش باد ای مداوم و پرقدرت با ج ت غالب شمالی و در نتیجه کسب امتیاز باالتر از سایر معیار ا ،در مقایسه با ساایر
مناطق ،برای ساخت نیروگاه بادی دارای تناسب عالی است .نتایج این پهو ح نشان مید د که استفادۀ تلفیقی از روش تحلیل
سلسلهمراتبی فازی و سامانۀ اطالعات جغرافیایی ،بهعنوان یک سیستم پشتیبان ،میتواند باا شناساایی منااطق دارای شایسات ی
باالتر ،عالوه بر فرا م آوردن امکان توسعۀ پایدار منطقه ،موفقیت طرح ای استفاده از انرژی ای نوین را به مراه داشته باشد.
واژههای کلیدی :سیستان ،نیروگاه بادی ،تحلیل سلسلهمراتبی فازی ( ،)FAHPسامانۀ اطالعات جغرافیایی.

 .1دانح آموخته کارشناسی ارشد بیابانزدایی ،دانش اه زابل
 .2استادیار دانشکده آب و خاک ،گروه مرت و آبخیزداری ،دانش اه زابل ،نویسنده مسئو hopiry@uoz.ac.ir /
 . 3عضو یئتعلمی ،پهو شکده تاالب بینالمللی امون ،گروه پهو شی مدیریت مناب آب ،دانش اه زابل
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مقدمه
انرژی باهعنوان یکای از عوامال ماثرر در توساعه و پیشارفت
فعالیت اای انساانی ،عامال م مای در توساعۀ پایادار جواما
انسانی است .رشد تقاضا برای انارژی ،افازایح اساتاندارد ای
زندگی ،خطر گرمشدن کرۀ زمین و کمبود منااب ساوخت ای

کرمانشاه ،مناطق شما شرقی اساتان بوشا ر ،شاما و غارب
استان خوزستان ،منجیل در استان گیالن و ش رساتان نماین در
استان اردبیل برای استقرار نیروگاه بادی دارای شایست ی باالیی
ساتند (صاباحی و مکااران2011 ،؛ امیرشاا ی و نصایرپور،

انرژی ای تجدیدپ یر متمرکز شود (کایاا و ک رماان.)2011 ،1

ارزیابی چنادمعیارۀ مکاانی و فرایناد تحلیال سلسالهمراتبی در

در سااا ای اخی ار ،اسااتفاده از اناارژی باااد بااهدلیل فراوان ای،

استان بوش ر نشان داد که مناطق شرقی اساتان بوشا ر ب تارین

تجدیدپ یری ،اقتصادی و پاک بودن ،امنیت در عرضۀ انرژی و

مکان بارای احاداث نیروگاه اای باادی ساتند (طباطباایی و

فس ایلی باع ا

5

مچن این حفاظاات از محیطزیساات در حااا افاازایح اساات

امیری .)2015 ،مچنین التینوپولاوس و کچاگیاا ( )2016باا

(آیدین2010 ،2؛ ب رامی و عباسزاده .)2013 ،از ساوی دی ار،

ب رهگیری از روش تصمیمگیری چندمعیاره و سامانۀ اطالعاات

بهدلیل مسائلی مانند توساعۀ ساری در فناوری اای مارتبط باا

جغرافیایی و با لحاا کاردن عوامال تکنولاوژیکی ،اقتصاادی،

استحصا انرژی باد ،زینه ای کماستحصا این ناوع انارژی،

اجتماعی و زیساتمحیطی باه انتخااب ساایت مناساب بارای

شاده

احداث نیروگاه ای بادی در یونان پرداختند .نتایج پهو ح این

است تا این نوع انرژی جاای زین مطمئنای بارای سیساتم ای

محققان نشان داد که بیح از 12درصد از منطقۀ مطالعهشاده از

انرژی امروزه به شمار آیاد (تسوتساوس 3و مکااران2016 ،؛

پتانسیل باالیی برای احداث نیروگاه ای بادی برخوردار اسات.

کیم 4و مکاران.)2016 ،

با توجه به این توانمندی ،میتوان با برنامهریزی مناسب ،بخح

نصب راحت و راهاندازی سری توربین ای بادی ،باعا

با توجه به وسعت زیاد کشور و تنوع توپاوگرافی ،مطالعاۀ

زیادی از انرژی مورد نیاز کشور را با احداث نیروگاه ای بادی

دقیق پتانسیل ای مربوط به انرژی باد و امکانسانجی اساتقرار

در منااطق مسااتعد تاأمین کاارد ،اماا در حااا حاضاار کمتاار از

تج یازات و تأسیساات ب رهبارداری از ایان پتانسایل مساتلزم

2درصد از مجموع کل پتانسیل موجود در ساط کشاور ماورد

صر

زینه و وقت زیاادی اسات .بناابراین بررسای تناساب

ب رهبرداری قرار گرفته است (علم ال دی.)2010 ،

اراض ای باارای اسااتقرار نیروگاه ااای بااادی بهشااکل ناحی اهای

با توجه به موارد کرشده ،ایست اه زابال در تماام ماه اای

ضروری است (صالحی2004 ،؛ رزمی و مکاران .)2015 ،در

سا بهجز آ ر و دی دارای توان بادخیزی باالیی است و از این

این راستا ،در سا ای اخیر اساتفاده از ساامانه ای اطالعاات

نظر یکی از مناسبترین مناطق برای احداث نیروگاه بادی است

جغرافیایی در تلفیق با روش ای ارزیابی چنادمعیاره باا اد

(امیرشا ی و نصیرپور .)2015 ،به عبارت دی ار ،باا توجاه باه

یافتن مکان ب ینه در مناطق مختلف کشور افزایح یافتاه اسات

وزش باد ای  120روزۀ سیستان ،مچناین وزش باد اایی باا

(مینایی2009 ،؛ صادقی و مکاران2013 ،؛ اسدی و مکااران،

سرعت و تداوم مناسب و عدم ارزیابی تناساب اراضای ج ات

2013؛ طباطبایی و امیری.)2015 ،

استقرار نیروگاه ای بادی ،مچناین عادم اساتفاده از پتانسایل

بر اساس پهو ح ای انجامشده ،بسیاری از مناطق باادخیز

انرژی باد بهعنوان انرژی ای پاک و نو در سط منطقۀ سیستان،

کشاااور ،مانناااد ش رساااتان رفسااانجان در اساااتان کرماااان،

استفاده از روش ایی باا کاارایی و دقات بااال بارای شناساایی
عوامل مثرر در مکانیابی اساتقرار نیروگاه اای باادی یکای از

. Kaya & Kahraman
. Aydin

ملزومات توسعۀ منطقه اسات و میتواناد باا شناساایی منااطق
دارای شایست ی باالتر ،امکان موفقیت طرح اای توساعهای را

. Tsoutsos
. Kim

5. Latinopoulos & Kechagia
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 .)2015عالوه بر این ،مکانیابی نیروگاه ای بادی با اساتفاده از
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سوی دی ر ،با توجه به تعدد عوامل ماثرر در ارزیاابی تناساب

قوس و باد فتم از جملاه م متارین باد اای دشات سیساتان

اراضی برای استقرار نیروگاه ای بادی ،ب رهگیری از روش ایی

است .سرعت وزش باد اای شامالی و شاما غربی در اغلاب

که با در نظر گرفتن وزن مۀ عوامل مثرر ،قادر باشاد نتاایجی

موارد بیح از  15کیلومتر است و معموالً باه حادود  25تاا 40

تولید کند که عالوه بر دقت باال از نظر سرعت عمل و س ولت

کیلومتر بر ساعت میرسد .مچنین مواردی که در آن سارعت

انجام عملیات در حد باالیی قرار داشته باشاد ،از اولویت اای

باد به  70تا  90و گا ی م  10۸تاا  120کیلاومتر بار سااعت

پهو شی منطقه است .با توجه به این م م ،پاهو ح حاضار در

برسد ،نیز مشا ده شدهاسات .حاداکثر سارعت بااد در منطقاۀ

تالش است تا با ب رهگیری از روش تحلیل سلسلهمراتبی فازی

سیستان مربوط به باد ای  120روزه است که باه  100و حتای

و سیستم اطالعات جغرافیایی ،عالوه بر شناسایی عوامل دارای

 120کیلااومتر در ساااعت اام میرسااد (ساارگلزایی.)2014،

وزن بیشتر ،مکان اای باا شایسات ی بیشاتر را بارای اساتقرار

سیستان از نظار اقلیمای دارای آب و اوای گارم و خشاک و

نیروگاه ای بادی در منطقۀ سیستان شناسایی کند.

بیابانی است .تابستان در سیستان بسیار گرم و زمساتان ا سارد

مواد و روشها
منطقۀ مورد مطالعه
منطقۀ سیستان با مسااحت  15197کیلاومتر مربا در محادودۀ
جغرافیایی بین  30درجه و  1۸دقیقه تا  31درجاه و  20دقیقاه
عرض شمالی و  61درجه و  10دقیقه تا  61درجه و  50دقیقاه
طاو شارقی ،در شاما اساتان سیساتان و بلوچساتان واقا
شدهاست (شکل  .)1این منطقه از شاما و شار باه کشاور
افغانستان ،از جنوب به ش رستان زا دان و از مغرب و شاما
غربی به دشت لوت و ش رستان ن بندان استان خراسان جنوبی
محدود میشود .از خصوصیات باارز آبو اوایی ایان منطقاه
میتوان به باال بودن میازان زماان تشعشا خورشاید ،فراوانای
دامنه تغییرات درجه حارارت روزاناه و فصالی ،رطوبات کام،

است .در این منطقه ،تیرماه با حداکثر درجه حرارت ساالنه °C
 ،53گرمترین ماه سا و دی ماه با حداقل حرارت مطلق12 °C
زیرصفر سردترین ماه سا میباشد .منطقاۀ سیساتان در مسایر
فعل و انفعاالت جوی میان کانون ای نسبی پرفشاار در شاما
شر کشور و کانون اای نسابی کام فشاار در جناوب شار
کشور قرار گرفته و وزش باد ای آن شدیداً متاًرر از این فعل و
انفعاالت است .این امر موجب میشود کاه منطقاۀ سیساتان از
نظر جاوی جریاناات اوا در منطقاه فعاالی قارار داشتهباشاد
(ساارگلزایی .)2009 ،بیشااترین ج ااات وزش باااد مربااوط بااه
باد ای شمالی و شما غربی میباشد که حدود شاتاد درصاد
کل موارد مشا ده را به خاود اختصاام مید اد (شاکل .)2
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تصمیمات مناسب از دررفت زینه ا نیز جلاوگیری کناد .از

را نام برد (سرگلزایی .)2009 ،باد ای صد و بیسات روزه ،بااد
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Figure (1): Geographical location of study area in the country, Sistan and Baluchestan province

در این روابط n ،تعداد معیار ا و  .R.Iشااخص ساازگاری

روش تحقیق
باد ،ج ت باد ،دما و فشار منطقۀ سیستان (زابل ،ز ک ،یرمناد

فازی ،پس از رسم نمودار سلسلهمراتبی و تعریف اعداد فاازی

دشات سیساتان (زا ادان ،ن بنادان،

بهمنظور انجام مقایسات زوجی Si ،بارای ریاک از ساطر ای

بیرجند ،قاین ،ش داد و بم) در بازه زمانی 1375ا 1395با توجه

ماتریس مقایسۀ زوجی محاسبه و درجۀ ارجحیت  Siا نسابت

به اطالعات در دسترس استفاده شد .در این پاهو ح ،ابتادا باا

به م تعیین شد .در مرحله بعد ،پس از محاسبۀ وزن معیار ا و

استفاده از نظر کارشناساان و خبرگاان ،معیار اای آبو اوایی

گزینه ا در ماتریس مقایسات زوجی ،نرما سازی انجام و وزن

(سرعت بااد و ج ات بااد) ،معیار اای جغرافیاایی (ارتفااع و

بردار ن ایی محاسبه شد (شیرویهزاد و سروش.)2014 ،

و امون) و مناطق اطرا

شایب) ،معیار ااای اقتصااادی ا اجتماااعی (فاصااله از مناااطق

جدو ( )2طبقات معیار ای مثرر در پتاسیلسنجی احاداث

مسکونی ،فاصله از راه ای ارتباطی و نزدیکی به شابکۀ انتقاا

نیروگاه ااای بااادی و می ازان ارجحیات و امتی ااز آن ااا را نشااان

نیرو) و زیستمحیطی (فاصله از مناطق حفاظتشاده و فاصاله

مید د .در گام بعد ،وزن اای بهدساتآمده از ماد در محایط

از آبرا ه ا) بهعنوان م مترین و ماثررترین معیار اا انتخااب و

سامانۀ اطالعات جغرافیایی در ریک از الیه ای مربوط به خاود

مقایسه زوجی ریاک از معیار اا و زیرمعیار اا انجاام شاد و

بااا دس اتور  Calculater Fildضاارب شااده و در مح ایط سااامانۀ

سپس وزن معیار ا و زیرمعیار ا از روش تحلیل سلسالهمراتبی

اطالعات جغرافیایی تلفیق و مپوشانی نقشه ا صاورت گرفات

فازی و با استفاده از نرمافازار  Fuzzy AHP SolVerباهدسات

و بعد اقدام به شناسایی نواحی دارای محادودیت شاد (جادو

آمااد .بعااد از محاساابۀ وزن ریاک از معیار ااا و زیرمعیار ااا،

 .)1در مرحلۀ بعد ،نقشۀ محدودیت در نقشۀ ن ایی ضارب شاده

نقشه ای مورد نیاز برای مکانیابی احداث نیروگاه اای باادی

و مناطق دارای محدودیت از کل نقشه حا

شاد .در ن ایات،

در منطقۀ مورد مطالعه ،در محیط سامانۀ اطالعاات جغرافیاایی

نقشۀ مکان ای مناسب برای احداث نیروگاه اای باادی ت یاه و

ت یه شد .برای ت یۀ الیۀ سرعت باد و ج ات بااد از اطالعاات

نقشۀ ن ایی با دقت 500مترمرب بهصورت رستری حاصال شاد.

ایست اه ای بادسنجی و سینوپتیکی و روش درونیابی اساتفاده

سپس نقشۀ حاصل در چ ار کالس در بازه ای مسااوی (عاالی،

و نقشۀ ارتفاع و شیب نیز با استفاده از مد رقومی ارتفاع ت یاه

خوب ،متوساط و ضاعیف) طبقهبنادی شاد .شاکل ( )2فرایناد

شااد .در مرحلااۀ بعااد ،ری اک از نقشااه ا در مح ایط سااامانۀ

مکانیابی نیروگاه ای بادی باا تلفیاق سیساتم ای تصامیمگیری

اطالعات جغرافیایی طبقهبندی شد و بر اساس مقایسۀ زوجای

چندمعیاره و  GISرا نشان مید د .باا توجاه باه اطالعاات ادارۀ

گزینه ا نسبت به م ،طبق نظر کارشناسی ،به ر کالس امتیااز

واشناسی و گلباد منطقۀ سیساتان ،ج ات بااد غالاب در منطقاۀ

داده شد .بعد از تعیین وزن ریک از کالس ا نرخ ناساازگاری

شما غرب بوده و حداکثر سرعت باد  120کیلاومتر بار سااعت

قضاوت ا با استفاده از روابط زیر محاسبه شد:

است (شکل .)3

()1
()2

C.R. =C.I. / R.I
C.I. = λMax-n / n-1
جدول ( :)1دامنه معیارهای مورد استفاده برای حذف مناطق دارای محدودیت
Tabel (1): Range of used criteria to remove areas with restrictions

معیار

حدود دارای محدودیت برای مکانیابی

فاصله از شبکۀ انتقا نیرو

مناطق با فاصلۀ کمتر از  500متر

فاصله از راه ای ارتباطی

مناطق با فاصلۀ کمتر از  1500متر

فاصله از مناطق مسکونی

مناطق با فاصلۀ کمتر از  2500متر

فاصله از فرودگاه

مناطق با فاصلۀ کمتر از  3000متر
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در این تحقیق ،از آمار بیستساالۀ آبو اوایی شاامل سارعت

تصادفی است .بهطور خالصه ،برای انجام تحلیل سلسلهمراتبی
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شکل ( :)1موقعیت جغرافیایی منطقۀ مورد مطالعه در کشور و استان سیستان و بلوچستان

5

مکانیابی مناطق برای ساخت نیروگاههای بادی بهکمک روش تحلیل...
فاصله از مناب آب ای سطحی

مناطق با فاصلۀ کمتر از  250متر

جدول ( :)2طبقات معیارهای مؤثردر پتاسیلسنجی احداث نیروگاههای بادی و میزان ارجحیت و امتیاز آنها در دشت سیستان
Tabel (2): Classes of effective criteria for assessing potential wind power plants constraction and its priorities and scores in Sistan plain

میزان ارجحیت و امتیاز

طبقات معیار ای مثرر
سرعت باد (کیلومتر برساعت)

> 6 /5

5/6-5/5

2/5 -5/5

-

ج ت باد

N-NW

ارتفاع (متر)

۸00-50

N-W
1200-۸00

N
1500-1200

W-NW
1500- <2000

شیب (درصد)

3-0

7-3

11-7

11- <15

فاصله از شبکۀ انتقا نیرو(متر)

-

4500-1500

1500-0

>4500

فاصله از راه ای ارتباطی(متر)

1500-500

3000-1500

4500-3000

>4500

فاصله از مناطق مسکونی(متر)

<7000

7000-5500

5500-4000

4000-2500

فاصله از مناطق حفاظتشده (متر)

-

>1000

-

1000-0

فاصله از آبرا ه ا (متر)

-

>3000

3000-1500

1500-0

آبو وایی
جغرافیایی
اقتصادی-
اجتماعی
زیستمحیطی

شناسایی و تعیین معیار ا

آبوهوایی

جغرافیایی

سرعت باد

ارتفاع

ج ت باد

شیب

اقتصادی -اجتماعی

زیستمحیطی

نزدیکی به شبکه انتقا نیرو

فاصله از مناطق حفاظتشده

فاصله از راه ای ارتباطی

فاصله از آبرا ه ا

فاصله از مناطق مسکونی

کالسهبندی و وزند ی به نقشه ای مهرر در مکانیابی احداث
نیروگاه ای بادی
تلفیق و روی مگ اری نقشه ا

تشکیل پای اه داده در محیط سامانه اطالعات جغرافیایی

تعیین وزن معیار ا و گزینه ا با روش تحلیل سلسلهمراتبی
فازی

تعیین مکان ای مناسب ج ت احداث نیروگاه ای بادی در نقشه
ن ایی
کنتر میدانی

تعیین مکان ای پیشن ادی

شکل ( :)2فرایند مکانیابی نیروگاههای بادی با تلفیق سیستمهای تصمیمگیری چندمعیاره و  GISدر منطقۀ سیستان
Figure (2): The process of wind power plants locating by combining multi-criteria decision-making systems and GIS in the Sistan plain
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بسیار مناسب

مناسب

نسبتا مناسب

نامناسب
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فاصله از مناطق حفاظتشده

مناطق با فاصلۀ کمتر از 1000متر
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شهداد و بم) در بازه زمانی 13۷5ـ1395
Figure (3): Windrose result of Sistan Plain (Zabol, Zahak, Hirmand and Hamoon) and nearby stations
of the studied area (Zahedan, Nehbandan, Birjand, Qain, Shahdad and Bam) in the period 1996 to 2016.

نتایج
تعیین وزن معیارهای مورد بررسی
نتااایج طبقااات معیار ااای مااثرر در پتاسیلساانجی احااداث
نیروگاه ای بادی حاصل از انجام پهو ح نشان داد که از کل
مساحت منطقۀ مورد مطالعه ( 16207کیلومترمرب ) ،به غیر از
مناطق ممنوعه ( 5941کیلومترمرب ) شامل فاصله از فرودگااه،
فاصله از آرار باستانی ،فاصله از ش ر و روساتا %100 ،منااطق
از شایست ی بسیار مناسبی از لحا سرعت بااد برخوردارناد.
مچنااین حاادود  %۸0/1از مناااطق از لحااا ج اات باااد،
شایست ی بسیار مناسبی دارند .از نظار ارتفااع نیاز  %۸5/6از
مناطق در طبقۀ بسیار مناسب و مناسب قرار گرفات و %۸6/2

از مناطق از شیب بسیار مناسبی برخوردارند %92/7 .و %56/1
از منطقه بهترتیب از نظر فاصله از شبکۀ انتقا نیرو و فاصاله
از راه ای ارتباطی در طبقۀ نسبتاً مناسب قرار گرفات%9۸/6 .
از منطقه از لحاا معیاار فاصاله از منااطق مساکونی بسایار
مناسااب اساات .مچنااین از نظاار معیااار فاصااله از مناااطق
حفاظتشااده %97/3 ،از منطقااه مناسااب و معیااار فاصااله از
آبرا ااه ا  %9۸/9از منطقااه ،شایساات ی بس ایار مناساابی دارد
(جدو  .)3نقشۀ طبقات برخی از معیار ای مثرر در احاداث
نیروگاه ای بادی کاه پاس از انجاام پاهو ح ت یاه شاد ،در
شکل ای ( )4تا ( )12ارائه شده است.
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شکل ( :)3گلباد برآیند دشت سیستان (زابل ،زهک ،هیرمند و هامون) و ایستگاههای مورد مطالعۀ اطراف آن (زاهدان ،نهبندان ،بیرجند ،قاین،

۷

مکانیابی مناطق برای ساخت نیروگاههای بادی بهکمک روش تحلیل...

Tabel (3): Area of effective criteria classes for assessing potential wind power plants constraction and its priorities and scores in the
Sistan plain

میزان ارجحیت و امتیاز
طبقات معیار ای مثرر

افلیم

اقتصادی ا
اجتماعی

کیلومترمرب

درصد

کیلومترمرب

درصد

کیلومترمرب

درصد

کیلومترمرب

درصد

سرعت باد

10267/25

100

-

-

-

-

-

-

ج ت باد

۸229/25

۸0/15

935/5

9/11

1102/5

10/74

-

-

ارتفاع

67۸6

66/09

2005/25

19/53

1307

12/73

169

1/65

شیب

۸۸5۸/56

۸6/2۸

913/۸1

۸/90

3040/06

2/96

190/۸1

1/۸6

فاصله از شبکۀ انتقا نیرو

-

-

749/75

7/30

9517/5

92/70

-

-

فاصله از راه ای ارتباطی

1241/75

12/09

3040

29/61

5760

56/10

225/5

2/20

فاصله از مناطق مسکونی

10123/5

9۸/60

42/5

0/41

46/5

0/45

54/75

0/53

-

-

9992/25

97/32

-

-

175

2/6۸

10156/25

9۸/93

106

1/03

5

0/04

-

-

فاصله از مناطق
زیستمحیطی

بسیار مناسب

نسبتاً مناسب

حفاظتشده
فاصله از آبرا ه ا

شکل ( :)4نقشۀ طبقهبندیشدۀ سرعت باد

شکل ( :)5نقشۀ طبقهبندیشدۀ جهت باد

Figure (4): Classified map of wind velocity

Figure (5): Classified map of wind direction
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جغرافیایی

مناسب

نامناسب

] [ DOI: 10.22052/deej.2018.7.19.1

جدول ( :)3مساحت طبقات معیارهای مؤثر در پتاسیلسنجی احداث نیروگاههای بادی و میزان ارجحیت و امتیاز آنها در منطقۀ سیستان
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 نقشۀ طبقهبندیشدۀ شیب:)۷( شکل

 نقشۀ طبقهبندیشدۀ ارتفاع:)۶( شکل

Figure (6): Classified map of slope

Figure (6): Classified map of altitude

 نقشۀ طبقهبندیشدۀ فاصله از راههای ارتباطی:)9( شکل
Figure (9): Distance classified map from communication paths

 نقشۀ طبقهبندیشدۀ نزدیکی به شبکۀ انتقال نیرو:)8( شکل
Figure (8): Distance classified map to the power transmission
network

8

مکانیابی مناطق برای ساخت نیروگاههای بادی بهکمک روش تحلیل...

9
] [ DOI: 10.22052/deej.2018.7.19.1

Figure (10): Distance classified map from residential areas

Figure (11): Distance classified map from protected area

شکل ( :)12نقشۀ طبقهبندی فاصله از آبراههها
Figure (12): Distance classified map from water rout

بر اساس نتایج ،در این پهو ح ،از بین معیار ای مکانیابی

شد .نتایج مقایسۀ زوجی گزینه ا و معیار ا با استفاده از فرایند

احداث نیروگاه ای باادی ،معیاار آبو اوایی دارای بیشاترین

تحلیل سلسلهمراتبی در جدو ( )4آورده شده است .در معیاار

ا میت و معیار زیستمحیطی دارای کمترین ا میت شناساایی

آب و ااوایی ساارعت باااد بااا وزن  ،0/57از بااین معیار ااای
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شکل ( :)10نقشۀ طبقهبندیشده فاصله از مناطق مسکونی

شکل ( :)11نقشۀ طبقهبندیشدۀ فاصله از مناطق حفاظتشده
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اجتماعی فاصله از راه ای ارتباطی و نزدیکی باه شابکۀ انتقاا

ا میت معیار ا و زیرمعیار ای بررسیشده و با توجه به نقشاۀ

نیرو با وزن  0/42و مچنین از بین معیار اای زیساتمحیطی،

ن ایی ،مناطق مناسب برای احداث نیروگاه ای بادی در ساط

فاصله از مناطق حفاظتشده با وزن  ،0/66از ا میات بیشاتری

دشت سیستان شناسایی شدند.

جدول ( :)4نتایج مقایسۀ زوجی و وزن معیارها و زیرمعیارها در پتانسیلسنجی احداث نیروگاه بادی در دشت سیستان
Tabel (4): Results of paired comparison and weight of criteria and sub-criteria in potential analysis of construction of wind power
plant in the Sistan plain

معیار ای مثرر در

اقتصادی ا

آبو وایی

1

7

7

جغرافیایی

-

1

5

3

اقتصادی ا اجتماعی

-

-

1

5

0/20

زیستمحیطی

-

-

-

1

0/06

زیرمعیار ای آبو وایی

سرعت باد

ج ت باد

دما

فشار

وزن

سرعت باد

1

6

7

7

0/57

ج ت باد

-

1

7

7

0/42

زیرمعیار ای جغرافیایی

ارتفاع

شیب

خاکشناسی

وزن

ارتفاع

1

7

5

0/66

شیب

-

1

6

0/33

زیرمعیار ای اقتصادی ا

فاصله از راه ای

نزدیکی به شبکۀ

فاصله از مناطق

فاصله از

فاصله از

پتانسیلسنجی

3

0/44
0/2۸

=0/09

=0/07

=0/00
اجتماعی

ارتباطی

انتقا نیرو

مسکونی

فرودگاه

آرار باستانی

فاصله از راه ای ارتباطی

1

1

7

7

7

نزدیکی به شبکۀ انتقا نیرو

-

1

7

7

7

0/42

فاصله از مناطق مسکونی

-

-

1

4

4

0/07

فاصله از آبرا ه ا

وزن

فاصله از مناطق حفاظتشده

1

3

0/66

فاصله از آبرا ه ا

-

1

0/33

=0/05
زیرمعیار ای زیستمحیطی

حفاظتشده

CR

CR

وزن
0/42

فاصله از مناطق

CR

CR

CR =0/05

نقشۀ نهایی مکانیابی نیروگاههای بادی

( 1620۸کیلومترمربا ) 5941 ،کیلومترمربا ( )%36/6آن جاازو

پس از تعیین معیار ای مثرر در مکانیابی نیروگاه ای باادی و

مناطق ممنوعاه شناساایی شاد و منااطق مجااز بارای احاداث

بهدستآوردن وزن معیار ا و تجزیه و تحلیل نقشاۀ معیار اای

نیروگاه ای بادی یا مناطقی با شایست ی عالی ،در محدوده ای

مثرر ،نقشۀ مکان اای مناساب و اولویتبنادی منااطق ج ات

مرکز دشت سیستان (ش رستان نیمروز و اامون) باا مسااحت

احداث نیروگاه ای بادی ت یه شد .نقشۀ حاصال باا توجاه باه

 7130کیلومترمرب ( )%44قرار گرفته است .از نظار شایسات ی

نسبت متوسط تغییرات ر پاارامتر ،باه چ اار کاالس (عاالی،

استقرار نیروگاه 611 ،کیلومترمربا ( )%3/7از منطقاه در طبقاۀ

خوب ،متوسط و ضعیف) طبقهبندی شد (شکل  .)13نتایج این

متوسااط و  2462/5کیلومترمرب ا ( )%15/1از منطقااه در طبق اۀ

پهو ح نشاان داد کاه از کال مسااحت منطقاۀ ماورد مطالعاه

خوب قرار گرفته است .عالوه بار ایان ،محادوده ای بنادان و
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آبو وایی

جغرافیایی

اجتماعی

زیستمحیطی

وزن
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جغرافیاایی ،ارتفاااع بااا وزن  ،0/66در معیار ااای اقتصااادی ا

در پتانسیلسنجی احداث نیروگاه بادی برخوردارند .با توجه به

مکانیابی مناطق برای ساخت نیروگاههای بادی بهکمک روش تحلیل...

ساافیدآبه در اطاارا

کیلومترمرب ( )%0/3۸جزو منااطقی ساتند کاه باا توجاه باه

احداث نیروگاه باادی برخوردارناد .در جادو ( )5اطالعاات
مربوط به نقشۀ مکانیابی نیروگاه ای بادی ارائه شده است.

معیار ای مورد بررسی در این پهو ح ،از تناسب کمی ج ات
جدول ( :)5مشخصات نقشۀ پتانسیلسنجی احداث نیروگاههای بادی
در دشت سیستان
Tabel (5): Specification of site suitability map for the wind
power plants construction in Sistan plain

مساحت بر
محدوده

ردیف

کالس

حسب کیلومتر
مرب

مساحت
کل

دشت سیستان

-

ممنوعه

5941

36/65

1

ضعیف

62/5

0/3۸

2

متوسط

611

3/76

3

خوب

2462/5

15/19

4

عالی

7130

44

-

-

16207

100

شکل ( :)13نقشۀ پتانسیلسنجی احداث نیروگاههای بادی در دشت سیستان
Figure (13): Site suitability map of wind power plants construction
in Sistan plain

بحث و نتیجهگیری

شمار میرود ،سرعت باد است؛ زیرا رچاه سارعت بااد بیشاتر

در مجموع با توجاه باه نتاایج بهدساتآمده از پاهو ح حاضار

باشد ،توان کارکرد و بازد ی نیروگاه افازایح مییاباد .از ساوی

میتوان گفت که حدود  44درصد منطقه سیساتان معااد 7130

دی ر رچه باد ا مج تتر باشند ،یعنای باد اای مج ات و

کیلومترمرب دارای شایست ی باالیی ج ت استقرار نیروگاه باادی

یک سو باشد ،بهدلیل کا ح است الک برای جاباهجایی پره اای

میباشد .مناطق با پتانسیل باال عمدتاً در محل ایی قرار گرفتهاناد

توربین در ج ت باد امتیااز بااالتری دارد .مساو باا یافتاۀ ایان

که با معیار ای انتخابشده در پاهو ح حاضار ج ات انتخااب

پهو ح ،عزیزی و مکاران ( )2014گزارش کردند که سارعت

مکان ب ینه ج ت استقرار نیروگاه اای باادی در منطقاه سیساتان

باد م متارین معیاار آبو اوایی در احاداث نیروگاه اای باادی

مخااوانی دارد .باار اساااس نتااایج حاصاال ،ایاان مناااطق در
محدوده ای مرکز دشت سیستان (ش رساتان نیماروز و اامون)
قرار گرفته است.
در مقایساااۀ زوجااای معیار اااای اصااالی پتانسیلسااانجی
نیروگاه ای بادی بار اسااس ماد تحلیال سلسالهمراتبی فاازی

است.
زیرمعیار ای جغرافیایی مورد بررسی در این پهو ح شاامل
ارتفاع و شیب باود کاه از باین آن اا ،معیاار ارتفااع دارای وزن
بیشتری در احداث نیروگاه بادی در منطقۀ ماورد مطالعاه اسات.
ارتفاع ارتباط مستقیم باا زیناه دارد ،رچاه منطقاۀ ماورد نظار

معیار ااای آب و ااوایی (ساارعت و ج اات باااد) دارای ا میات

ارتفاع بیشتری داشته باشد زینه ای احداث و تج یازات بیشاتر

بیشتری بوده و وزن بیشتری را باه خاود اختصاام داده اسات.

میشود .بنابراین ب تر است محل ساخت نیروگااه در منااطقی باا

یکی از م مترین معیار ایی که در ساخت نیروگاه ای باادی باه

ارتفاع کم در نظر گرفته شود .مچنین شیب منطقاۀ ماورد نظار
برای ساخت ،بهدلیل وجاود فرساایح خااک و صارفهجویی در
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بررسی ،محدودیتی از نظر این عوامل در منطقه وجود ندارد.
مان طور که اشاره شد ،زیرمعیار ای اقتصادی ا اجتمااعی
مورد بررسی در این پهو ح شامل فاصاله از راه اای ارتبااطی،

وزن را به خود اختصام داده و از ا میات بیشاتری برخاوردار
است.
فرایند تحلیل سلسلهمراتبی یکای از جاام ترین سیساتم ای

از ش ر ا و فاصله از روستا ا) بود .بار اسااس نتاایج حاصال از

این روش به ر گزینه با توجه به امتیاز اای تخصایصیافته در

پهو ح حاضر ،فاصله از شبکۀ انتقا نیارو و فاصاله از راه اای

مقایسه با م (مقایساۀ زوجای) و نیاز باا توجاه باه ارجحیات

ارتباطی دارای بیشترین تاأریر در بررسای پتانسایل منطقاه بارای

شاخص ا نسبت به م ،امتیاازی داده میشاود کاه نشااند ندۀ

استقرار نیروگااه باادی ساتند و بیشاترین وزن باه ایان عوامال

قابلیت ب تر آن گزینه با توجه به معیار ای تعریفشده است کاه

اختصام دارد .بهدلیل آلودگی ای صوتی ناشی از حرکات پارۀ

قضاوت و محاسبات را آسان میکند .مچنین این تکنیک میازان

توربین ای بادی و لزوم نزدیکی به خطوط ارتباطی بارای انتقاا

سازگاری و ناسازگاری تصمیم را نشاان مید اد کاه از مزایاای

بر حاصل از تولید نیروگاه باادی باه شابکه ای انتقاا نیارو و

ممتاز این تکنیک در تصمیمگیری چند معیاره است .به عالوه از

حمل تج یزات و با رعایت فواصل محدودیت نسبت به راه اای

یک مبنای نظری قوی برخوردار بوده و بر اساس اصو بادی ی

ارتباطی و خطوط انتقا نیرو ،الزم است فاصلهای مناساب بارای

بنا شده است (پر یزگار و غفاری .)2006 ،ویهگی اصلی فرایناد

ساخت نیروگاه لحا گردد .از دی ر زیرمعیار اای تأریرگا ار در

تحلیل سلسلهمراتبی بر اساس قضاوت زوجی است .به عباارتی،

تناسب اراضی برای استقرار نیروگاه ،فاصله از ناواحی مساکونی

در این روش ابتدا عناصر ر سط نسبت به عنصر مربوط خود

است .بهطوری که رچه فاصله از مناطق مسکونی زیادتر باشاد،

در سط باالتر به صورت زوجی مقایسه شده و ماتریس مقایسۀ

آن منطقه امتیاز بیشتری را به خاود اختصاام مید اد ،چراکاه

زوجی تشکیل میشود .سپس با اساتفاده از ایان مااتریس ،وزن

وجود آلودگی ای صوتی ناشای از چارخح توربین اا و ساایه

نسبی عناصر محاسبه میگردد.

انداختن بر ساختمان ا و خطرات پرتاب پرۀ توربین مساتلزم در

نتایج بهدستآمده در نتیجۀ استفاده از این روش برای تعیین

نظر داشتن نکات ایمنی است (عزیزی و مکاران .)2014 ،نتایج

وزن الیه ا نشان مید د که با توجه به سادگی و انعطا پ یری

حاصل از این پهو ح نیز مسو با یافته ای پاهو ح کرشاده

آن و مچنین محاسابۀ ساازگاری در قضااوت ا ،میتواناد در

است.

بررسی موضوعات مربوط به مکانیابی کااربرد مطلاوبی داشاته

در بخااح زیرمعیار ااای زیسااتمحیطی ،فاصااله از مناااطق

باشد ( یل و براتن .)2005 ،1سامانه ای اطالعات جغرافیایی نیاز

حفاظتشده وزن بیشتری را نسبت به فاصله از آبرا ه ا به خاود

بهعنوان ابزاری برای برنامهریزی فضایی ،در فرایناد برناماهریزی،

اختصام داد .معیار ای زیستمحیطی یکی از عوامال م ام در

تجسم ،مادیریت داده اا ،تجزیاه و تحلیال و مچناین قابلیات

مکانیابی احداث نیروگاه ای باادی باه شامار میآیناد .باهدلیل

ارزیابی آن ا مورد توجه قرار دارد .از مین رو اساتفادۀ تلفیقای

وجود پرنادگان باومی و م ااجر ،وجاود منااطق حفاظتشاده،

از روش ای چندمعیاره و سامانۀ اطالعات جغرافیاایی در زمیناۀ

آلودگی صوتی و بر م خوردن زیستبوم ا ،توجاه باه مساائل

مکانی اابی نیروگاااه بااادی در مطالعااات متعااددی مااورد توجااه

زیستمحیطی در مکانیابی نیروگاه ای بادی یکای از م متارین

قرارگرفتااه اساات و نتااایج مطلااوبی نیااز حاصاال شااده اساات

مسائل در احداث این گونه نیروگاه ا در ایران و ج ان اسات .باا

(زبردست2010 ،؛ اسدی و مکااران؛ 2013؛ ساانچز لوزاناو 2و

توجه به دالیل کرشده ،ضروری است که توربین اای باادی از

مکاران.)2016 ،

این پ نه ای آبی ،فاصلۀ الزم را داشته باشد .در تأییاد یافتاۀ ایان
پهو ح مرشدی و مکاران ( )2011گزارش دادهاند کاه فاصاله

. Hill & Braaten
. Sánchez-Lozano
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 رچند انتخاب معیار ای دقیقتر و بیشاتر،تصمیمگیری نمایند

 درصاد از44  حادود،با توجه به نتایج پهو ح انجامشاده

یکی از چالح اای پایح روی کااربران ایان روش اسات و

منطقۀ سیستان بهدلیل دارا باودن دو ویهگای آبو اوایی م ام

 بهطور کلی.میتواند نتایج حاصل از این روش ا را متأرر سازد

(باد ای متداوم با سرعت بااال و ج ات باد اای غالاب رابات

بر اساس نتایج پهو ح حاضر میتوان بیان کارد کاه ضاروری

شمالی) از پتانسایل بااالیی بارای احاداث نیروگاه اای باادی

است تالش ای جدی و مثرر ج ت مدیریت صاحی و ارائاۀ

 اساتفادۀ تلفیقای از، بر اسااس نتاایج حاصال.برخوردار است

را کار مناسب ج ات ب رهبارداری حاداکثری از پتانسایل ای

روش تحلیل سلسلهمراتبی فازی با استفاده از سامانۀ اطالعاات

موجود در منطقۀ سیساتان صاورت گیارد و سااالنه بخشای از

 میتواند باا، بهعنوان یک سیستم پشتیبان تصمیمگیر،جغرافیایی

رسیدگی باه طرح اای توساعۀ پایادار

سرمایهگ اری ا صر

 عالوه بر فارا م آوردن،شناسایی مناطق دارای شایست ی باالتر

 بهخصوم ب رهبرداری از انرژی باد در منطقۀ،انرژی ای نوین

 از ادررفت زیناه ا جلاوگیری،امکان توسعۀ پایادار منطقاه

 چراکه تولید بر حاصل از آن میتواند بهعنوان،سیستان گردد

کرده و موفقیت اجرای طرح ای توسعهای و طرح ای استفاده

 اجتمااعی و فر ن ای،یک انرژی پایدار در توساعۀ اقتصاادی

 از منظاار.از انرژی ااای نااوین را در منطقااه ساارعت بخشااد

.منطقه نقح قابل توج ی ایفا کند

اقتصادی نیز این موضوع به برنامهریزان و سرمایهگ اران کماک
 ب تار،زیادی میکناد تاا بتوانناد بار اسااس داده اای مکاانی
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Extended Abstract
Introduction: Energy as a contributor to human well-being plays an important role in the sustainable
development of human societies. The growing demand for energy, higher standards of living, global warming,
and decreasing fossil fuel resources have focused the global attention on renewable energies (Kaya and
Kahraman, 2010). Owing to the rapid development of wind energy extraction technologies, low cost of this type
of energy, and easy installation of wind turbines, this kind of energy is considered to be a viable alternative to
current energy systems (Yang et al., 2016; Zaim et al., 2014; Tsoutsos et al., 2016). The present study aimed to
identify the factors with more weight and more suitable sites for wind power plants in Sistan by considering
climatic criteria (wind speed and direction), geographical criteria (elevation and slope), socioeconomic criteria
(distance from residential areas, distance from routes, and proximity to electrical grids) and environmental
criteria (distance from protected areas and waterways) through fuzzy hierarchical analysis and GIS.
Materials and Methods: The present study applied available 20-year weather statistics including wind speed,
wind direction, temperature, and pressure in the Sistan region (Zabol, Zahak, Hirmand, and Hamoun) and the
regions around the Sistan plain (Zahedan, Nehbandan, Birjand, Qaen, Shahdad, and Bam) from 1996 to 2016.
Initially, expert opinion was used to extract climate measures (including wind velocity and direction),
geographical factors (elevation and slope), socio-economic criteria (distance from residential areas, distance
from communication pathways and vicinity to energy transport networks), and environmental scales (distance
from protected areas and waterways) as significant and effective factors, which were later compared in pairs.
Criteria and subcriteria weights were then obtained using fuzzy hierarchical analysis with Fuzzy AHP SolVer
software. Maps needed for locating areas for the construction of wind power plants in the study area were
prepared using GIS according to the sub-criteria. In the next step, each of the maps was classified using GIS.
Based on the paired comparisons, each class was then scored according to the expert opinion, and the weight of
each class was thus obtained using Fuzzy AHP SolVer. Finally, a map of suitable sites for the construction of
wind power plants was developed, and the final map was provided in the form of a raster map with a precision of
500 square meters.
Results
Determining the weight of criteria: According to the study results, the climatic criterion is of greatest
importance among the criteria considered for locating wind power plants, and the environmental criteria was
identified as the least important. The most important criteria were found to be wind speed with a weight of 0.57
(among the climate criterion), elevation with a weight of 0.66 (among the geographical criteria), distance from
route, and proximity to electrical grids with a weight of 0.42 (among the socioeconomic criteria), and distance
from protected areas with a weight of 0.66 (among the environmental criteria).
Final map for the location of wind power plants: The resulting map was classified into four classes (excellent,
good, moderate, and poor) according to relative average change in each parameter. The results of the present
1. MSc graduated, Range and Watershed department, University of Zabol
2. Assistant Professor, Soil and Water College, Range and Watershed department, University of Zabol (Corresponding
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study showed that an area of 5941 km2 of the total area of the study area (16208 km2) (36.6%) includes restricted
areas, and the authorized areas for the construction of wind power plants (in the excellent class) are part of the
Sistan plain (Nimruz and Hamoon cities) with an area of 7130 km2 (44%). In terms of land suitability, 611 km2
(3.7%) of the area was classified in the moderate class and 462.5 km2 (15.1%) in the good class. In addition, the
regions of Bandan and Sefidabeh around the Sistan plain with an area of 62.5 km2 (0.38%) are among the areas
less suitable for construction according to the criteria.
Discussion & conclusion: Wind speed is one of the most important climatic criteria considered for the
construction of wind power plants. The higher the wind speed, the greater the power generated by the wind
turbines. On the other hand, the more a wind blows in one direction, the higher the wind is scored as it more
effectively rotates the turbine blades. Consistent with the findings of the present study, wind speed was reported
to be the main climatic criterion for the construction of wind power plants (Azizi et al., 2014). among the
geographical criteria, elevation was found to be the most important one for the construction of wind power plants
in the studied area. The possibility for building facilities and agricultural activities decreases with higher
elevation as a limiting factor (Sabokbar et al., 2010). Therefore, areas with higher elevations must be avoided
when locating a suitable site as higher elevations increase the investment cost (Bennui, 2007).
Considering general results of this study, we can conclude that 44 percent of the regions highly suitable for
establishment of wind power plants, contributing to 7130 kilometers in area. Resulting regions with high
potential for wind power plant establishment, mainly areas in the central plaint of Sistan (Nimruz and Hamoon
cities) were selected from regions consistent with the inclusion criteria of this study. According to the study
results, the combined use of fuzzy hierarchical analysis and GIS as a decision-making support system can be an
effective strategy to identify more potential areas to create the conditions for the regional sustainable
development, reduce the costs, and speed up the implementation of development projects and plans aimed at new
energies. The study results emphasized the necessity of more serious and effective efforts for proper
management and effective solutions to fully exploit the potential of the Sistan region. It is also imperative that
part of the investments is spent annually on sustainable development plans for new energies, in particular wind
energy in Sistan. The production of electricity as a sustainable energy can play a significant role in economic,
social, and cultural development in the region.
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